PROTECT CLEAN
FILM PROTECTOR ANTI-ADERENT SPECIAL
PENTRU CONSTRUCTII

CARACTERISTICI
Aspect: lichid concentrat
pH:
7,4 - 8,4
Densitate:
1.
Temperatura la care isi schimba starea de agregare:
2 grd C (reversibila).
Nu contine fosfati.

narie, usi, faianta, gresie, vopsea, benele camioanelor,
piatra cubica, trotuare, material rulant, etc, utilizand
pensula, ruloul, buretele sau un pulverizator.
- Este necesara o noua aplicare, daca suportul tratat a
fost expus la ploi torentiale.
- Prin cresterea concentratiei se obtine o protectie mai
buna .
- Se poate utiliza si pur sau foarte putin diluat cu apa,
pentru aplicarea pe suprafete verticale, pastrandu-se
avantajul vascozitatii.

AVANTAJE
- Solubil in apa in orice proportie.
- Foarte economic datorita utilizarii la dilutie mare
(dilutie recomandata - 20%).
- Formeaza un film protector non aderent care
faciliteaza curatarea suprafetelor pe care s-a depus calcar, tencuiala, emulsii calde sau reci, invelisuri speciale
tip styrelf, bitum pur, etc.
- Se scurteaza considerabil timpul afectat operatiunilor
de curatenie pe santiere si pentru materiale.
- Produsul diluat ramane omogen si nu necesita periaj
dupa aplicare.
- Nu contine substante periculoase pentru om sau pentru mediul inconjurator.
- Dupa diluare intr-un recipient produsul isi pastreaza
proprietatile astfel incat poate fi folosit si in zilele
urmatoare.

MASURI DE PRECAUTIE
SI PROTECTIA MEDIULUI
- Produsul nu necesita etichetaj de siguranta,
- Se va pastra in locuri ferite de inghet. Daca
totusi ingheata produsul poate fi folosit dupa
dezghet.

SIMBOLURI DE RISC SI
SIGURANTA

MOD DE UTILIZARE
- Se recomanda utilizarea produsului la o dilutie de
20% in apa.
- Dilutii specifice, functie de suportul pe care se aplica:
- 5% la utilizarea produsului ca film anti-aderent pe suport de ipsos si lemn;
- intre 10% si 20%, la utilizarea ca masca antiaderenta pentru depuneri de var, la bene, betoniere;
- 30%, la utilizarea ca film anti-aderent pentru
bordurile trotuarelor, pavele.
- Se aplica pe suprafetele ce trebuiesc protejate (lem-

S2 - A nu se lasa la indemana copiilor.

produs în Franta
UTILIZARE EXCLUSIV PROFESIONALA
NOTA : indicatiile din aceasta fisa de produs sunt comunicate de laboratoarele Ceetal cu titlu informativ. Ele nu angajeaza
responsabilitatea producatorului sau a importatorului in caz de accidente rezultate in urma utilizarii defectuoase a produsului.
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